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سید رحیم نعمتی

محمدجواد اخوان

دنیا حیدري

یک هفته قبل بود که رس��انه     ها از سفر قریب الوقوع مصطفی 
کاظمی، نخست وزیر عراق به واشنگتن خبر می دادند و حاال 
کاخ سفید اعالم کرده که جو بایدن، رئیس جمهور امریکا 26 
ژوئیه میزبان کاظمی در کاخ س��فید خواهد بود. جن ساکی، 
سخنگوی کاخ سفید، در مورد این س��فر از تقویت مشارکت 
استراتژیک بین دو کش��ور، همکاری های دو جانبه بر اساس 
توافقنامه امنیتی 2008 و همکاری     های مشترک در زمینه های 
انرژی و بهداشت گفته اما نکته مهم در این سفر عاقبت حضور 
نیروهای نظامی امریکا در عراق اس��ت. ای��ن موضوع با توجه 
به خروج ش��تابزده و عجوالنه این نیرو    ها قابل تأمل اس��ت، به 
خصوص اینکه دولت ع��راق مکلف به اج��رای مصوبه پنجم 
ژانویه 2020 پارلمان برای خروج نیروهای امریکایی از عراق 
است. انتظار می رود که چهارمین دور گفت وگوهای راهبردی 
واشنگتن- بغداد در این سفر کاظمی برگزار شود | صفحه 15

دهه اول م��اه ذی الحجه و عید س��عید قربان، ی��ادآور کنگره 
عظیم حج، این فریضه الهی اس��ت؛ فریضه ای که نه تنها یک 
عبادت جمعی اس��ت، بلکه در دل خود حرکتی وفاق آفرین و 
وحدت بخش دارد و محل حل چالش های اساسی مسلمانان 
تلقی می ش��ود. با پیروزی انقالب اس��المی، دغدغه حضرت 
امام)ره( احیای حج ابراهیمی و نزدیک شدن هر چه بیشتر حج 
به ذات اصلی و کارکردهای ژرف خود بود. در مقابل دشمنان 
جهان اسالم و عمال منطقه ای آن،  به ویژه آل سعود تالش های 
زی��ادی برای مانع تراش��ی در این مس��یر به خ��رج دادند. در 
نخستین دهه از عمر انقالب اسالمی، نمونه ای بارز از این تالش 
جاهالنه در سال ۱۳66 و در فاجعه کشتار حجاج بیت اهلل الحرام 
در راهپیمایی برائت از مشرکین بروز یافت. هرچند به دالیل و 
مصالح سیاسی، پرونده حج خونین 66 به فراموشی سپرده شد و 
عماًل مورد مطالبه قرار نگرفت، اما گذر ایام نشان داد که روحیه 

و نیات رژیم آل سعود چندان تغییری نیافته  است | صفحه 2

مصاف س��رخابي هاي پایتخت در خالل رقابت هاي جام حذفي 
و با فاصله زماني اندک نس��بت به فینال کوپا آمه ریکا انتظارات 
زیادي را از دربي پایتخت ایجاد کرد، به طوري که بسیاري قبل از 
رویارویي دوم به جاي پرداختن به مسائل فني درخواست شان از 
پرسپولیس و استقالل ارائه فوتبالي زیبا و به دور از تنش، درگیري 
و دعوا بود، اما این مهم چطور مي توانس��ت رخ دهد وقتي آتش 
حاشیه ها قبل از به صدا در آمدن سوت بازي توسط بزرگ ترهاي 
دو تیم در فضاي مجازي  زده شده بود! تأسف بار است، آنهایي که 
باید الگوي رفتاري باشند براي هواداران، خود با هیزم زدن زیر آتش 
جنجال ها حاشیه ساز مي شوند. همان بزرگ ترها و پیشکسوتاني 
که رفتارشان باید سرمشق باشد براي هواداران، نه آنکه آنها را نیز به 

بي راهه بکشانند و از مسیر اصلي هواداري دور کنند | صفحه 13

محور س��خنان روحانی پس از پی��روزی در انتخابات، خود و 
حامیانش است و محور سخنان رئیسی، ملت ایران. روحانی 
بار  ها مردم را به دو گروه اقلیت و اکثریت تقس��یم می کند و 
اکثریتی را که به او رأی داده اند، تحس��ین می کند و اقلیت را 
تحقیر و اینگونه دوقطبی می س��ازد، اما رئیسی ملت ایران را 
یکپارچه توصیف می کند. روحانی مدام برای دیگران خط و 

نشان می کشد و رئیسی از وحدت می گوید.
روحانی: پیام ملت ایران، پیروزی اعتدال بر افراط و اخالق بر 

بی اخالقی بود. 
رئیسی: پیام حضور مردم در انتخابات، وحدت ملی و پافشاری بر 

ارزش های انقالب شکوهمند انقالب اسالمی بود | صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
يک شنبه 27 تير 1400 - 7 ذی الحجه1442

سال بيست و سوم- شماره 6259 - 16 صفحه
قيمت: 2000  تومان

طوفانکرونادرسایهبیخیالیها

 اعتدال نداریم

بی آبی یا سیل!

همزمان با موج قدرتمند پنجم کرونا رعایت پروتکل های بهداشتی به 48درصد کاهش یافته است!

   اجتماعی

     در موج پنجم کرونا به سر می بريم و همه آمار  ها صعودی شده اس�ت. ويروس هندی کرونا تقريبًا در همه کشور دست به دست 
شده است. سويه جديد )دلتا( قدرت انتقال باالتری دارد و به گفته کارشناسان 60 درصد بيشتر از سويه انگليسی )يا آلفا( و بيش 
از دو برابر بيشتر از سويه اوليه ويروس کرونا قدرت انتقال دارد. همين قدرت انتقال باعث رخ دادن خيز جديد شده است. يکی از 
اثرات اين قدرت باالی انتقال ويروس آن اس�ت که ابتالی درون خانوادگی را شديدتر می کند و اگر فردی مبتال باشد ساير اعضای 

خانواده او با سرعت بيشتری مبتال خواهند شد.

     اوايل کرونا، دولت دستپاچه ش�ده از کوويد، با دسته بندی مش�اغل، تعطيلی  ها را اعمال می کرد تا بلکه بتواند مانع 
گسترش ويروس منحوس ش�ود اما حاال حتی ديگر خبر از تعطيلی  ها نيس�ت.  با اينکه طبق دستورالعمل های تدوينی، 
شهرهای قرمز مش�مول تعطيلی های گسترده می ش�وند و با اينکه بسياری از ش�هر  ها اکنون قرمز کرونايی هستند، اما 
خبری از تعطيلی  ها نيست. حتی ممنوعيت تردد بين شهری و منع تردد از ساعت 22 تا 3 در داخل شهر  ها هم ديگر جدی 

گرفته نمی شود | همين صفحه  

بدرقهغریبانه!

 مراسم رونمايي از پيراهن تيم ملي بسکتبال 
در غياب مسئوالن وزارت ورزش و کميته ملي المپيک برگزار شد

 گزارش »جوان« 
از کاروان ورزشی ایران در المپیک توکیو

    محمدصادق فقفوري
»کانون وکالي دادگستري«، موقتي است و ظاهراً 
مدافع حق و قانون، اما در عمل دائمي شده اس��ت و 
هر از چندگاهي هم آشکارا خودش  مبدأ اقدامات 
خالف قانون مي شود ؛ بدتر آنکه این قانون گریزي 
را قلدرمآبانه فریاد هم مي زند! وقتي حیثیت قانون 
و قانون گرایي از س��وي متولیان قانون خدش��ه دار 
مي شود، انتظار اجراي قانون از سوي سایرین، نیازمند 
اقدامات هزینه بر زیادي است. »جوان« مطابق رسالت 
رس��انه اي خود بارها از این قبی��ل قانون گریزي ها 
نوشته بود و البته با شکایات عدیده برخي از اعضاي 
کانون هاي وکال هم مواجه شد، اما به دلیل مستند و 
مستدل بودن مطالب در هیچ موردي محکوم نشد. 
آخرین قانون گری��زي کانون هاي وکال دیگر خاص 
و محدود به خود وکال نیس��ت، بلکه حقوق عامه را 
نقض مي کند. احقاق حقوق عامه به کنار، براي حفظ 
حرمت قانون و قانون گرایي هم که شده باالخره باید 
مهر پایاني بر این اقدامات خالف قانون با سوءاستفاده 

از لباس قانون و وکیل زد | صفحه 3

     زاکانی: البی های پش��ت پرده برای تحت فشار قرار دادن 
دولت مسئله ای نیس��ت که بتوان به راحتی از آن عبور کرد؛ 
نکته ای که اگر مراقبت نشود، به تنازع درونی، تحلیل رفتن توان 
خدمتگزاری و غفلت از مطالبات به حق مردم منجر خواهد شد

 بازی امریکایی 
»لبه پرتگاه « در لبنان

 تهديد اصلی، فراموشی مردم 
و دعواهای درون قدرت است

نشتادامهدار
بیقانونیدرجامعه
باکانونموقتوکال

    فقط پنج روز به المپیک باقي مانده اس��ت. کاروان ورزشي کشورمان در ۱6 رش��ته در توکیو حضور دارد.  
۱6 رش��ته اي که قهرمانان و مدال آوران آنها تالش مي کنند تا با تحقق ش��عار کاروان »هم��ه برای ایران« در 
 بحبوحه مشکالت و س��ختي هاي کرونا با موفقیت خود لبخند را بر لب ایرانیان بنش��انند و شادي را به دلشان 

تزریق کنند | صفحات 10 و 13
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با حکم رهبر معظم انقالب
حجت االسالم ربانی نماينده ولی فقيه 

در جهادکشاورزی شد
صفحه 2

    صادق پارسا
انگار بیشتر از کرونا، حاال بی خیالی کرونایی فراگیر شده و کووید ۱9 دیگر 
عادی عادی شده است! هرچقدر سویه جدید کرونا قدرت سرایت بیشتری 
پیدا کرده، میزان رعایت دس��تورالعمل های بهداشتی و تدابیر دولتی هم 
کمتر شده است. اخبار منتشره از بیمارستان  ها خوشایند نیست. با اینکه 
دو سه روزی می شود روند واکسیناسیون شتاب بیشتری گرفته، اما هنوز 
تا نقطه مطلوب فاصله بسیار است. با استمرار این وضعیت، مشخص نیست 
قربانیان روزانه کرونا تا کی چندصدتایی باقی خواهد ماند. از همه بدتر اینکه 
کودکان هم به فوتی های کرونای جدید اضافه شده اند. حاال دیگر حتی خبر 
از تعطیلی  ها هم نیست. انگار دولت بنا دارد کرونا را همین دو هفته به اوج 

برساند، آنگاه قدرت اجرایی را واگذار کند!
در موج پنجم کرونا به سر می بریم و همه آمار  ها صعودی شده است. ویروس 
هندی کرونا تقریباً در همه کشور دست به دست شده است. سویه جدید 
)دلتا( قدرت انتقال باالتری دارد و به گفته کارشناسان 60 درصد بیشتر 
از سویه انگلیس��ی )یا آلفا( و بیش از دو برابر بیشتر از سویه اولیه ویروس 
کرونا قدرت انتقال دارد. همین قدرت انتق��ال باعث رخ دادن خیز جدید 
شده است. یکی از اثرات این قدرت باالی انتقال ویروس آن است که ابتالی 
درون خانوادگی را ش��دیدتر می کند و اگر فردی مبتال باشد سایر اعضای 

خانواده او با سرعت بیشتری مبتال خواهند شد. 
    کرونا عادی شده

بیش از ۱7 ماه از پیدا شدن سر و کله کرونا می گذرد. همین مدت طوالنی 

انگار باعث شده مسئوالن و مردم با کرونا کنار بیایند. با وجود اینکه گونه 
جدید کرونا از هم��ه گونه های قبلی خطرناک تر اس��ت، می��زان رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی هم از همیشه کمتر شده است!
رئیس جمهور در این خصوص گفته است: رعایت پروتکل   ها پایین است، 
ویروس هندی هم وارد شده، تابستان هم هست. اجتماعات و دورهمی   ها 
هم باشد و در رس��توران   ها مراعات نش��ود، با این ش��رایط پیداست چه 
مشکالتی برای مردم به وجود می آید. به طور متوسط در کشور ۴8 درصد 
به پروتکل   ها عمل می شود که این رقم خیلی پایین است. توقع این است 

پروتکل 8۵درصدی و 90 درصدی در کشور عمل شود. 
    بيمارستان  ها جا ندارند

میزان کم رعایت دستورالعمل های بهداشتی خودش را در بیمارستان  ها 
نشان می دهد. 

مینو محرز، فوق  تخصص بیماری های عفونی در این خصوص گفت: باید 
بیایید و ببینید که پشت بخش های آی س��ی یو چه خبر است! همراهان 
بیماران منتظرند تا تخت خالی شود و بتوانند بیمارشان را بستری کنند. 
مراجعه به بیمارستان   ها خانوادگی شده و از کودک تا جوان و سالمند مبتال 

به این سویه دلتای کرونا شده اند. 
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: در چهار موج قبلی شدت 
سرایت و گسترش بیماری تا این حد نبود، این سویه بسیار بدتر از موج های 
قبلی بیماران را مبتال کرده و احتماالً شاهد افزایش مرگ و میر  ها بشویم. 
مح��رز در گفت وگو ب��ا خبرآنالین تأکید کرد: متأس��فانه م��ردم رعایت 

پروتکل   ها را فراموش کرده اند، در حالی که هن��وز ویروس به قدرت قبل 
وجود دارد و حتی کسانی که واکس��ن زده اند نیز به این سویه دلتا مبتال 

می شوند. 
وی با تأکید بر اینکه بیمارستان های تهران دیگر جا ندارد، افزود: از مردم 
خواهش می کنم رعایت کنند، وقتی کس��ی به فکرشان نیست خودشان 
باید رعایت کنند و بدانند که موج پنجم به مراتب از سایر موج   ها مبتالیان 
و تلفات بیشتری دارد و خطرناک تر است. در کنار همه این موارد نانوشته 
نباید گذشت که چند روز پیش هم گزارش های میدانی و منتشره مؤید پر 

شدن بخش های اطفال بیمارستان  ها از کودکان کرونایی بود. 
    تدبير تعطيلی هم تعطيل شد

اوایل کرونا، دولت دس��تپاچه ش��ده از کووید، با دس��ته بندی مش��اغل، 
تعطیلی  ها را اعمال می کرد تا بلکه بتواند مانع گسترش ویروس منحوس 

شود اما حاال حتی دیگر خبر از تعطیلی  ها نیست. 
ب��ا اینکه طب��ق دس��تورالعمل های تدوینی، ش��هرهای قرمز مش��مول 
تعطیلی های گسترده می شوند و با اینکه بس��یاری از شهر  ها اکنون قرمز 
کرونایی هستند، اما خبری از تعطیلی  ها نیس��ت. حتی ممنوعیت تردد 
بین شهری و منع تردد از ساعت 22 تا ۳ در داخل شهر  ها هم دیگر جدی 

گرفته نمی شود. 
با این تفاصیل و رهاش��دگی اوضاع، کرونا بیش��تر از قبل می تازد و ظاهراً 
دولت بنا دارد تا با همین کرونای به اوج رسیده، قدرت اجرایی را به دولت 

سیزدهم واگذار کند. 

    صادق علوی
وقتی در س��رزمینی هم خشکس��الی داریم و هم س��یل ویرانگر یا حتی در بخش 
کوچک تری از این س��رزمین مثل یک اس��تان در لحظه واحد گرفت��ار هر دو بلیه 
هستیم،  عموماً افکار عمومی آن سرزمین یا منطقه خود را واجد یک تناقض ارزیابی 
می کند و این پرسش را پیش می کشند که آیا این هر دو بال را باید به حساب دست 
تقدیر و جبر روزگار گذاشت یا می توان از مدیران یک دوره یا حتی یک بازه زمانی 
طوالنی در کشور مطالبه گری کرد که پس تدبیر ش��ما برای جلوگیری از کم آبی و 

ممانعت از خسارات سیل کجاست؟!
شاید پاس��خ به این پرسش کمی دش��وار باش��د زیرا انتظار از یک سرزمین بزرگ 
که یک جای آن خش��ک و ی��ک جای دیگر س��یل گون نباش��د، انتظار درس��تی 
نیس��ت اما آیا ممانع��ت از کم آبی ب��ا برنامه ری��زی دقیق علمی ممکن نیس��ت؟ 
و آیا کاس��تن از خس��ارت های س��یل نش��دنی اس��ت؟ این فقط ایران نیست که 
اقلیمی خش��ک و نیم��ه خش��ک دارد. اگر ای��ن واقعی��ت را بپذیریم و ب��ا نگاه به 

اقلیمی ک��ه داریم، از کار     ه��ا و تدبیرهای ب��ه ظاهر کوچک و متوس��ط مثل مجوز 
دهی به چاه ه��ای آب عمی��ق و مجوز دادن به استخرس��ازی ویالهای ش��خصی،  
جلوگیری کنیم تا کارهای بزرگ مانند تغییر بنیادین کش��اورزی س��نتی به نوین 
و احداث صنایع آب ب��ر در مراکزی به جز اس��تان های خش��ک مرک��زی و تغییر 
 الگوی مصرف آب در شهر     ها و روس��تاها، آیا باز هم گرفتار کم آبی غیرقابل تحمل 
و کنترل می شویم؟  در بخش سیل و خسارت های همیش��گی آن نیز کارشناسان 
همیشه بعد از وقوع سیل یادآور می ش��وند که گاهی باید یک مسیل را نیم قرن یا 
بیشتر حفظ کرد برای سیلی که در کمتر از نیم ساعت می آید و می رود! و این یک 
تدبیر حکومتی و دولتی می خواهد و نمی توان از مردم منطقه ای که سال      ها مسیل 
روستا یا شهر و سرزمین خود را خشک و بدون آب دیده اند انتظار داشت که کم کم به 
حریم مسیل و رودخانه نزدیک نشوند و خانه سازی و باغ کاری و کشاورزی در مسیل 
نداشته باشند. آن پنجاه سال را برای این نیم ساعتی که همه چیز با سیلی که خانه 
خود را نمی یابد ویران می شود، باید تدبیر کرد و هر منطقه ای باید مسیل مشخص 

خود را برای بروز سیالبی که حتی در فرض هرگز نمی آید حفظ کند. مهم تر از همه 
اینکه وزارتخانه های مرتبط باید برنامه ای مش��خص برای ذخیره سازی و حفظ آب 
س��یل      ها و جلوگیری از هدر رفت آنها که ش��امل ورود به دریا یا مناطق بالاستفاده 

می شود، به کار بگیرند. 
اکنون که همزمان با خشکس��الی و س��یل در ایران، مناطق دیگری از جهان نیز یا 
گرفتار خشکسالی و گرمای شدید هستند یا گرفتار سیل ویرانگر، مثل کانادا و آلمان 
و یا گرفتار هر دو، بیشتر از همیشه معلوم می شود که کار مدیریتی برای این دو مهم 
کار آسانی نیست و کش��ور     هایی که به مدیریت و پیش بینی دقیق وضع آب و هوا و 
تکمیل زیرساخت      ها شهره هستند نیز در دام هر دو بلیه ویرانگر می افتند اما حساب 
سرزمین ایران به عنوان یک اقلیم خشک و نیم خشک از بقیه جداست و باید مدیران 
مملکت برای اینکه در آینده همزمان تصویری از خشکسالی قابل پیشگیری و سیل 
قابل هدایت مقابل دیدگان مردم قرار نگیرد،  طرح های دقیق علمی و همه جانبه را 

تهیه و عملی کنند. 

طوفان كرونا در سایه بی خیالی ها

 سالروز شهادت امام محمدباقر)ع( را 
تسليت می گوييم
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